
 

  

 

  

Plantsjes ‘misbrûke’ gatsjes 
Dit jier mear en gruttere gatten op foly om tefolle oan wetter flugger ôf te fieren 

  

In tal brûkers fan folymais is ûngerêst oer it gruttere tal planten dat syn eigen wei fynt troch 

de gatsjes. Normaal bliuwe de plantsjes in wike of acht ûnder it foly sitten. 

  

Neffens agrarysk konsultant Hein-Willem Leeraar komt gewoanwei sa’n 5 oant 10 persint fan ’e plantsjes 

ûnder de gatsjes troch. ‘De praktyk lit dit jier lykwols geregeld in 30 oant 35 persint sjen’, seit hy. 

Dit jier binne neffens Leeraar yn ’e midden fan in baan foly langwerpige gatsjes oanbrocht, om in tefolle 

oan wetter flugger ôffiere te kinnen. Sa wurdt saneamde ‘badkûpfoarming’ mijd. ‘Om it totaal oerflak oan 

gatsjes identyk hâlde te kinnen, is it tal gatsjes oan ’e sydkanten werombrocht fan 36 nei 28 en binne de 

gatsjes in bytsje grutter makke.’Nettsjinsteande it lytsere tal docht neffens de konsultant bliken dat de 

plantsjes hiel tûk de wat gruttere gatsjes ‘misbrûke’ op ’e siik nei de optimale frijheid. 

  

Nachtfroastskea 

‘Om it risiko op nachtfroastskea lytser te meitsjen sille wy it folgjende seizoen werom nei de 36 wat 

lytsere gatsjes. Gelokkich hat fan nachtfroastskea dit jier gjin sprake west, nettsjinsteande it grut tal 

plantsjes dat al betiid boppe it foly útstuts. Mar dat hie ek oars kinnen. Tink oan ’e nacht fan 4 op 5 

maaie 2011’, stelt hy. Doe frear it boppe de grûn in pear graden. 

  

In belangrike funksje fan ’e gatsjes oan ’e sydkanten bliuwt it ôffieren fan oerstallige waarmte. 

De temperatuer rint ûnder it foly gau op oant sa’n 40 graden Celsius. Dêrmei soe it risiko op ferbrânen 

grut wêze, as der gjin luchtgatsjes yn sieten. 

  

Om goed beoardielje te kinnen hoefolle plantsjes oft der troch de gatsjes komme, moat men neffens 

Leeraar wol ‘dwers’ op ’e banen foly sjen en net yn ’e lingte. ‘Dan sjogge je oer ‘de leechten’ hinne en 

liket it oft alles der al trochhinne komt. Gewoan stappe en telle is de meast wisse metoade. Der stean 

acht planten op in strekkende meter’. 

  



De Ierske fabrikant fan folymais Samco stelde dit jier foar 1100 hektare beskikber. Mear wie der foar 

Nederlân net beskikber omdat op oare plakken yn Europa de teelt ek útwreidet. Ferline jier gie ûngefear 

700 hektare yn Nederlân ûnder foly. De maisteelt ûnder foly kaam trije jier lyn nei Nederlân. De teelt 

groeide fan sa’n 25, 85 en 700 hektare nei 1100 hektare no. Trije jier foel de teelt ûnder in proefprojekt. 

Dat is no foarby. 
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